
 



 

 

Február: 

- 1.2. polročné prázdniny                                          

- 13.2. tanečná súťaž „Kráľovná tanca“ 

- 14.2. Deň sv. Valentína 

- 19.2. spevácka súťaž „Spevom k srdcu“ 

                                                                               Marec: 

                                                                               - 4. – 8.3. jarné prázdniny 

                                                                                          - 28.3. Deň učiteľov 

                                                                                          - 28.3. – 2.4. veľkonočné 

                                                                                                                 prázdniny 

  Apríl: 

  - mesiac lesov 

  - 22.4. Deň Zeme       

                                                     Máj: 

                                                     - 1.5. Sviatok práce 

                                                            - 8.5. Deň víťazstva nad fašizmom 

                                                             - 12.5. Deň matiek   

  Jún: 

  - 1.6. MDD 

  - 16.6. Deň otcov                                                   

  - koniec školského roka                                                                                                                                               



                                           
 
 

   

 

 

Polrok je za nami, ďalší už pred dverami. 

Ako sme sa učili, učiteľov mučili  

a do školy chodili,  

ukáže nám správa posledný deň januára. 

Je overená vec, že: „čo zaseješ – to žneš!“  

Zamysli sa, žiačik milý, 

kde máš pridať - v tejto chvíli. 

Každý robí chyby – tým sa učí,  

hlupák sa z nich nepoučí. 

Preto výzva - k tým, čo sa snažili - aby si aj naďalej verili. 

A tí druhí - v 2. polroku, aj keď to pôjde ťažko 

a len krok po kroku – ukážte všetkým,  

že to „dáte“, že stále na to ešte máte! 

Nesklamte na konci roka tých, čo vám verili. 

„Dokážte, že ste to „zabili“.  

  

 



 
2012 – 2013 

 
V tomto školskom roku sa našim matematikom dobre darilo, dokonca v piatom ročníku 

sme zaznamenali až dve dievčence, ktoré vyrovnali doterajšie rekordy. 
Predstavujeme vám víťazov tohtoročnej matematickej olympiády: 

 

       5. ročník                                               6. ročník 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Klaudia Vašková                                                      Dominik Dobrovodský  
 

          7.ročník 
 
 
 
 
 

  
    
 
                                                 Milan Vašek 
 

8. ročník                                             9. ročník  
          
 

 
 
 
 
 
Róbert Grbal                                                                         Daniel Galgóci 
 
 
  

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník. 
 
 



 
Kinder Pinguiii 

 

6 vajec 

6 PL kr. Cukru                          

6PL teplej vody 

6 PL hl. Múky 

2 PL horkého kakaa 

1 bal. pr. do pečiva 
 
 Smotanový krém: 

5 dl šľahačky  

1 PL želatiny   

1 PL tekutého medu 

½ káv. lyž. vanilkovej arómy  

 

Čokoládový krém: 

15 dkg vár. Čokolády 

10 dkg Hery 

1PL vody 

2PL oleja 

 

Poleva: 

20 dkg vár. Čokolády 

10 dkg Hery 

3PL oleja 

1PL vody 

1 PL pr. Cukru

Príprava: 

Z prísad na cesto upečieme 2 pláty. 

Žĺtka s cukrom vymiešama do penista.Pomaly primiešame vodu a múku zmiešanú s pr. do pečiva. 

Pomaly primiešame kakao. Pridáme tuhý sneh z bielkov a pečieme na vymastených plechoch pri 200°. Cesto sa rýchlo upečie! 

 

Krém: Prísady na smotanový krém rozdeliť na 2 časti.Polovicu želatiny namočíme do cca 3PL vody,necháme asi 5 min 

nabobtnať a pomaličky na slabom ohni zohrejeme. Vyšľaháme šľahačku a pomaly pridáme roztopenú želatinu a prilejeme 

rozpustený med. Vyšľaháme tuhú šľahačku ,ktorú nanesieme upečený na plát cesta a vložíme na cca 30 min do chladničky.  

Medzitým  nad  parou rozpustíme čokoládu a keď je rozpustená,pridáme Heru a olej a dobre spolu premiešame,aby bola 

vláčna. Keď trošku vychladne,nanesieme na šľahačkový krém a znovu vložíme do chladu. 

Keď je čokoláda mierne stuhnutá,vyšľaháme druhú polovicu šľahačky s medom a želatinou,nanesieme na čokoládu a 

prikryjeme druhým plátom. Polejeme polevou a necháme stuhnúť. 

 
 

 
  



 

Valentínsky Valentínsky Valentínsky Valentínsky 

obrázokobrázokobrázokobrázok

    
Deň svätého Valentína, lásky čas on pripomína. 

Srdiečko maj otvorené, pre cit lásky je stvorené. 

Lásku daruj každý deň, možno splníš iným sen. 

Krásny Valentín. 

  



 
 

 
Pre tých, ktorých máme radi ................. 

 
 

Čokoládové srdiečka 
 
Prísady:  
Na čokoládovú hmotu: 
250 g stuženého tuku (napr. Omega)  
2 bal Sladkého momentu s čokoládovou príchuťou Dr.Oetker 
230 g práškového cukru 
1 bal Vanilínového cukru Dr.Oetker  
 
Na ozdobenie: 
1 bal Polevy tmavej Dr.Oetker 
1 bal Polevy svetlej Dr.Oetker  
 
Príprava:  
1. Do nádoby vložíme tuk a na miernom ohni rozpustíme. Pridáme ostatné suroviny, dôkladne 
rozmiešame a vylejeme do plechu (cca 18 x 28 cm), ktorý sme vyložili alobalom. Odložíme do 
chladničky. Z hmoty, ktorá ešte úplne neztvrdla vykrajujeme rôzne veľké srdiečka. Necháme 
stuhnúť v chladničke.  
 
2. Tmavú polevu vyberieme z vrecúška a vo vodnom kúpeli rozpustíme. Každé srdiečko 
položíme na vidličku, namočíme do polevy, necháme dôkladne odkvapkať a položíme na papier 
na pečenie. Necháme stuhnúť. Svetlú polevu pripravíme podľa návodu na obale, odstrihneme 
malý rožtek a podľa fantázie zdobíme. Necháme stuhnúť.  
 
 
 



 

Tanečná súťaž sa tento rok konala 13.2.2013. Žiaci súťažili jednotlivo, 

v dvojiciach, či skupinách. Povolené boli rôzne štýly.  

Kráľom tanca na rok 2013 sa stal EDUARD MIRGA z 3. A triedy. 

Druhé miesto obsadila Gabriela Mirgová zo 4. A triedy a tretie miesto patrí 

Adriánovi Mirgovi z 2. B triedy. 

 

 

 

 

 

 

 

Už 18. ročník speváckej súťaže sa konal dňa 19.2.2013. Deti súťažili v dvoch 

kategóriách. Odzneli pekné ľudové, moderné i detské piesne. 

A tu sú výsledky: 

I. kategória – mladší žiaci: 

1. miesto – VANESA MIRGOVÁ, 3. A                          

2. miesto – Veronika Skřipcová, 2. B 

3. miesto – Adrián Mirga, 2. B 

II. kategória – starší žiaci: 

1. miesto – BRANISLAV BENČÚRIK, 8. A                                                 

2. miesto – Anton Graus, 7. A 

3. miesto – Petra Kunová, 8. A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Pri riešení stačí len trochu logicky myslieť, netreba nič počítať. 

Prajeme príjemnú zábavu. 
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Matematické okienko 

V dnešnom čísle nášho okienka sa budeme hrať s číslicami. Budeme sa 
snažiť doplniť číslice 1 – 6 tak, aby sa neopakovali v riadku, v stĺpci, či 
v sektore.   



 

 

Žijú v našich lesoch 

 

Líška 

Líška obyčajná je ryšavá, zriedkavejšie sú čierne, strieborné 
a strakaté. Všetky však majú koniec chvosta biely. Líška je 
známa ako lovec sliepok. Ale celkove zožerie viac 
hlodavcov a ovocia.   Často sa priblíži k mestu a navštevuje 
skládky odpadkov. Zo všetkých voľne žijúcich zvierat má 
najväčší podiel na šírení besnoty. Preto pozor na jej 
uhryznutie !  
 
 

 
Sviňa divá (diviak) 
 
Žije v krovinatých lesoch, obyčajne v malých rodinných 
čriedach. Cez deň odpočíva a potravu začína hľadať až 
večer. Žerie hlavne trávu a korene, ale ryje aj v zemi, aby 
našla červy a hmyz. Samce majú nielen mocné čeľuste, 
ale i kly, vztýčené ako dýky. Sú zlostné a útočné, ak treba 
bijú sa na smrť, najmä so psami. Keď je veľa diviakov 
pokope, je to pohroma, pretože ničia kukuričné a zemiakové pole. 
 
 
 Jeleň obyčajný 
 
 
      Cez deň ho uvidíme málokedy – odpočíva. Vychádza          
sa pásť v noci na čistiny alebo lúky vždy tou istou  cestou; 
neopúšťajú miesto, na ktoré sú navyknuté. 
Jelene žijú v stádach, najmä lane a jelenčatá, lebo staré  samce 
sú samotárske. Všetky sú nedôverčivé a plaché.  
 
 
 
 
 
 
Srnec hôrny 
 
Žije v hustých lesoch blízko lúk, kde sa môže pásť, a v porastoch, kde nájde mladé výhonky 
a bobule, ktoré priam zbožňuje. Vždy žerie v tom istom čase a podľa možnosti i na tom istom 
mieste. Má zlý zrak, ale výborný čuch. Srnec má zvláštne znamenie : žltkastú škvrnu na srsti 
pod hrdlom ( v zime je biela) a druhú na zadku ( zrkadlo). 



 
 
Veverica 
 
Stály obyvateľ ihličnatých lesov, niekedy sa priblíži aj 
k mestám a domom. V zime si urobí hniezdo na 
rozvetvenom konári, ale nespí zimným spánkom. Má rada 
gaštany, bukvice, lieskovce a nepohrdne ani púčkami. 
Obľubuje vajíčka. A tie bývajú príčinou hlučných ruvačiek 
na stromoch, najmä so strakami. Nie je divé zviera, ľahko 
ho naučíš chodiť po potravu až k domu. Prichádza si ju 
dokonca vypýtať ťukaním na okno. 
 
 
 

 
Jež 
 
 
Dobré, sympatické a veľmi užitočné zvieratko. Treba ho 
chrániť. Žije v lesoch, živých plotoch, v záhradách a na 
poliach. Žerie najmä hmyz, ale i ovocie; má rád mlieko 
a dokonca aj víno. Zbavuje nás zmijí, ktoré sa pri útoku naň 
porania na jeho pichliačoch. Jež má asi 1600 pichliačov, ktoré 
ho chránia pred nepriateľom.  
  
 
 

  
 
Na aké zviera, ktoré žije v našich lesoch, sme zabudli? Skús si vyplniť tajničku! Je v I.riadku. 
  
.                  1. Jeden z rodičov 
                   2. Meno chlapca ( 2.2) 
                   3. Otcov otec je môj.... 
                   4. Tečie z vodovodu 
                   5. Sopka v Taliansku 
                   6. Ďateľ ......(ťuká iným slovom) do stromu 
                   7. Les iným slovom 
                   8. Dolná končatina 
                   9. Malá Eva 
                 10. Rytieri ju používali ako zbraň  
                 11. Vydra bez prvého písmena 
 

1.     2.     3.    4.    5.    6    7.     8.    9.   10.  11. 
 

 

           

             

           

           



        

 

               pre mladších žiakov 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                            

                                                                                                         



21. marca – ohlási príchod JAR,  

zamáva zime a privedie mesiačiky 

MAREC, APRÍL, MÁJ. 

Snežienky sú kvetmi jari,  

v marci sa im dobre darí. 

Známe sú aj fialky,  

voňajúce do diaľky. 

Ak si v škole dával pozor, isto vieš, 

že narcisy aj tulipány 

do kytice patria tiež. 

Veľa ráz sme v apríli                                              

veľké dažde zažili. 

O láske vždy spieva máj,  

aj ty radosť rozdávaj! 

 

 

 

Milý žiačik! 

Ak sa aj ty už tešíš na príchod jari, zapoj sa do súťaže a nech sa ti darí! 

Téma je „JARNÉ KVIETKY“. 

Termín do 11. MARCA ! 

Práce odovzdaj svojej triednej pani učiteľke. 

Zopár nápadov nájdeš i v našom časopise. 



A tu sú sľúbené nápady jarných kvietkov: 

 



 



 

Valentínka alebo prianie pre mamičku 

 

Potrebujeme: Farebný papier – najlepšie červený alebo ružový, farebné kúsky látok – tiež 
najlepšie do červena alebo ružova, lepidlo, nožnice, zelenú farbičku alebo  pastelku, pero. 
Postup snáď ani netreba, veď Vy to určite zvládnete aj samy. A na záver môžete do vnútra 
napísať odkaz alebo básničku. 

  

Slniečko zo štipcov 

 

Potrebujeme: Žltý výkres, pastelky alebo farbičky, štipce, nožnice. Keď máme iba drevené 
štipce, môžeme ich nafarbiť vodovými alebo temperovými farbami na rôzne farby. 

Slniečko, zohrievaj nás v tomto zimnom období:) 

 



 

Papierové bodkované vajíčka 

 

Potrebujeme: Biely výkres, ceruzku, nožnice, temperové farby, vatové tyčinky. Fantázii sa 
medze nekladú a preto si vytvorte vajíčok koľko len chcete a s motívom aký sa vám páči:) 

Náramok (pre šikovnejších) 

 

Potrebujeme: Zatváracie špendlíky (dĺžka 4 cm), Farebné gorálky, klobučnícka guma. 

Postup: V prvom rade poprosíme rodičov, aby nám v práci trochu pomohli. Nakoľko 
pracujeme so špendlíkmi, treba byť opatrní a pomoc rodičov sa naozaj zíde. Navyše s nimi 
strávite čas a pri výrobe náramku bude sranda:)       
 Na zatváracie špendlíky začnite podľa fantázie navliekať korálky, striedajte farby. 
Keď si takto vytvoríte niekoľko špendlíkov (odporúčam aspoň 20) začnite tieto špendlíky 
navliekať na klobúčnicku gumu (vždy striedajte jeden špendlík a jednu väčšiu korálku), aby 
neboli špendlíky hneď na sebe. Tak isto zviažte aj druhú stranu. Gumu na konci zviažte, ale 
pozor, nie úplne, aby sa dal náramok navliecť na ruku. 

Tento náramok je aj super tip na darček pre kamošku, tak hor sa do vyrábania. 



Šála zo starého trička 
Tu je foto návod a snáď aj viac už netreba.   

                

 

                
V strede zviazať a nosením sa              
hneď aj sám ruličkuje. 

   

No a fantázii sa medze 
nekladú. 



   

 

A aj takto sa dá... Čo Vy na to?? 

POZOR, POZOR! SÚŤAŽ!!! 

Jednoducho sprav šál a odovzdaj p. uč. Bočkovej  

do 31. marca 2013. Najšikovnejší budú odmenení O:) 

Takže, mladé dámy a páni, tu je šanca pre Vás, neváhajte a zúčastnite sa. Teším sa na Vás. 

Výsledky súťaže sa dozviete na webovej stránke školy: www.szsitrnava.sk 

 

 

P.S. A keby sa chceli zúčastniť aj menší, tak tu je aj jednoduchší návod. 

                                                        



 

 

 

Zúbky treba umývať,  

ak chceme pekný úsmev mať. 

Zubná kefka maličká,  

to je príma vecička.                                              

Ak si čistíš zúbky rád,  

máš možnosť aj vyhrávať. 

Potráp si chvíľu hlavičku 

a napíš o zúbkoch básničku! 

 

Zapoj sa do súťaže časopisu „Adamko“, ktorá má názov „BÁSNIČKA 

PRE ZDRAVÉ ZÚBKY“ a vyhraj! 

Ak si šikovný, k básničke nakresli aj pekný obrázok. 

 

Práce treba odovzdať do 11. marca pani učiteľke CAVAROVEJ. 



 
 

 

 

                           

Takíto šikovní sú žiaci z našej školy: 

                                    

 

 

 

 

 

             

             

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                      

  

                                                  

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                                                                                   

 

     

      



        

 

               pre starších žiakov 

 

 

Hranaté telo a dve uši,                                                           

každé z uší jej aj sluší. 

Za tie uši chytí ju pevne 

každý, kto nakúpiť s ňou zbehne.                             

                                                                                                                          Nemá ústa, hovorí, 

                                                                                                                          prenáša hlasy cez hory. 

                                                                                                                          Nemá uši, počuje, 

                                                                                                                          nie je mu zima, vibruje. 

V cudzom kraji žltý býva,  

podchvíľou mu ktosi kýva.                                        

Najmä v daždi, plieskanici,                               

zastaví  Ti na ulici.                                                                                           

                                                                                  

                                                                                                        Podliehajú móde  

                                                                                                        a vždy dve sú v zhode.  

                                                                                                        Vysoké či nízke, 

                                                                                                       obe sú nohám blízke.                                                

Stále jednu čiapku nosí 

a  povedal o ňom ktosi, 

že je hrozný, že je gýč, 

 že nevyrovná sa mu nič.                                                                                                               



 

 

alebo Veľkonočné sviatky, je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá 

na marec alebo apríl. Veľká noc je pre kresťanov oslava zmŕtvychvstania 

(vzkriesenia) Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. 

Veľkonočné symboly: 

- baránok 

- kríž 

- oheň 

- sviečka 

- vajíčko 

- zajačik 

- korbáč 

Veľkonočné tradície: 

V minulosti boli opradené rôznymi čarami a poverami, mnohé z nich sa však 

dodržujú dodnes. Najviac sa zachovala tradícia Veľkonočného pondelka, čiže 

šibačky. Chlapci na západnom a strednom Slovensku vŕbovými korbáčmi šibú 

dievčatá, aby boli vrtké a zdravé. Za odmenu dostávajú veľkonočné vajíčko 

a farebnú stužku na korbáč. Na východe zas chlapci dievčatá kúpu a oblievajú.  

            „Šibi, ryby, mastné ryby, 

             dávaj vajcia, vymieňaj sa!   

             Ak mi nedáš dve vajíčka, 

             daj mi aspoň makovníčka.     

             Ešte k tomu groš, aby bolo dosť.“                        



 

 

 

 

 

Malý Jožko sa vyťahuje pred spolužiakmi: 

- Chalani, môj pes vie klamať! 

- To nie je možné!                                                                                                           

- Tak dávajte pozor! Rexo, ako robí mačka? 

- Haf – haf! 

- No vidíte? 

Starý otec sa pýta vnuka: 

- Tomáško, ako ďaleko si s tou angličtinou? 

- Už viem povedať dobrý deň, ďakujem a prosím. 

- To je výborné! To si doteraz nevedel ani po slovensky. 

- Ujo, nechcete si sadnúť?                                                

- Nie, ďakujem, ja na ďalšej zastávke vystupujem. 

- Ale, ujo, kľudne si sadnite, sme v parku. 

Učiteľka sa  v škole pýta Janka: 

- Janko, máš tri jabĺčka a ak jedno zješ, čo Ti zostane? 

- Ohryzok, odpovedá Janko. 

 Učiteľka karhá žiaka: 

- Hovorila som Ti, že tie sánky máš požičiavať aj spolužiakovi!                         

- Veď mu ich požičiavam! Ja ich mám z kopca, a on do kopca.                                

Katka sa pýta mamy: 

- Mami, môžem sa pozerať na telku?                                                                                   

- Áno, môžeš, ale nezapínaj ju! 



Nezabudni na sviatok mamičky – Deň matiek, 12. máj! 



                             

                                                           
 
Šéfredaktorka: Mgr. Elena Čierna   

Redaktorky: Mgr. Monika Bočková 

                        Mgr. Alexandra Cavarová 

                        Mgr. Ľudmila Horňáková 

                      Mgr. Andrea Horváthová 

                        Mgr. Mária Mončeková 

                        Mgr. Elena Pavlíková 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


